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वाचा :-

1) शासन

हनणणय,महहला

व

बाल

हवकास

हवभाग,

क्र.सांकीणण-2013/प्र.क्र.109/का.03,

व

बाल

हवकास

हवभाग,

क्र.अमुजा-2011/प्र.क्र.212/का.03,

हवभाग

क्र.-अनाथ-2018/प्र.क्र.182/का.03,

हद.06.06.2016.
2) शासन

हनणणय,महहला

हद.02.04.2018.
3) शासन

पहरपत्रक,महहला

व

बाल

हवकास

हद.20.8.2019.
प्रस्तावना :बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अहधहनयम, 2015

अन्वये काळजी व सांरक्षणाची गरज

असलेल्या अनाथ, हनराधार बालकाांना पोलीस, स्वयांसेवी सांस्था, पालक याांचेकडू न बाल कल्याण
सहमतीमार्णत बालगृहात प्रवेश हदला जातो. 0 ते 18 वयोगटातील अशा मुलाांना बालगृहामध्ये अन्न, वस्त्र,
हनवारा, आरोग्य सुहवधा, हशक्षण, प्रहशक्षण इत्यादी सुहवधा पुरहवल्या जातात व पुनवणसनासाठी प्रयत्न केले
जातात.

अनाथ मुलाांना त्याांचा सांस्थेतील कालावधी सांपल्यानांतर सांस्थेच्या बाहे र पडल्यानांतर अनेक

समस्याांना तोंड द्यावे लागते. अनाथ मुलाांची जात नक्की माहहती नसल्याने, त्याांना कोणत्या एका हवहशष्ट्ट
प्रवगात समाहवष्ट्ट करता येत नाही. जातीचा दाखला नसल्यामुळे, त्याांना हवहवध शासकीय लाभापासून वांहचत
रहावे लागते. त्यामुळे त्याांच्या भावी आयुष्ट्यात अनेक अडचणी हनमाण होतात. अनाथ मुलाांकडे कोणतीही
कागदपत्रे व पुरावे नसल्यामुळे, त्याांना जातीचे प्रमाणपत्र हमळत नाही व त्यामुळे त्याांना हवहवध शासकीय
सवलतींपासून वांहचत रहावे लागते. त्यामुळे अनाथ मुलाांना राज्य शासनाच्या हवहवध सवलतींचा लाभ घेता
यावा, याकरीता आरक्षण लागू करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या हवचाराधीन होता. त्यानुसार हदनाांक 17
जानेवारी, 2018 रोजी झालेल्या मांहत्रमांडळाच्या बैठकीतील हनणणयानुसार वाचा क्र.2 च्या शासन हनणणयान्वये,
अनाथ मुलाांना खुल्या प्रवगातून हशक्षण व नोकरी यामध्ये 1% समाांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे .तर
वाचा क्र.3 नुसार अनाथ आरक्षणाच्या अनुषांगाने मागणदशणक सूचना हनगणमीत कऱण्यात आलेल्या आहेत.
2.

अनाथ आरक्षणासांबध
ां ीत सांदभीय क्र. 2 येथील हद. 2/04/2018 च्या शासन हनणणयात नमूद

अनाथाांच्या व्याख्येत बदल करण्याबाबत तसेच अनाथाांची तीन प्रकाराांमध्ये वगणवारी करणेबाबतचा प्रस्ताव
शासनाच्या हवचाराधीन होता. त्यानुसार सुधाहरत प्रस्ताव सामान्य प्रशासन हवभागास सादर करण्यात आला
होता. अनाथ आरक्षण या हवषयाच्या अनुषांगाने अनाथाांना खुल्या प्रवगातून 1% आरक्षण लागू करण्याऐवजी
त्याांना हदव्याांगाांच्या धतीवर 1% आरक्षण हनहित कऱणेबाबत सामान्य प्रशासन हवभाग, मांत्रालय, मुांबई याांनी
सुहचत केले होते. त्यानुसार अनाथाांना 1% आरक्षण लागू करणे, अनाथाांच्या व्याख्येमध्ये बदल करणे,अनाथाांची
तीन प्रकारामध्ये वगणवारी करणे, अनाथ प्रमाणपत्र नमून्यात बदल करणे व यानुषांगाने आरक्षणासांबध
ां ीत उपरोक्त
वाचा क्र.1 ते 3 मधील शासन हनणणय अहधक्रमीत करून एकच सवणसमावेशक शासन हनणणय हनगणमीत कऱण्याची
बाब शासनाच्या हवचाराधीन होती.

शासन हनणणय क्रमाांक-अनाथ-2018/प्र.क्र.182/का-03.

शासन हनणणय :बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अहधहनयम, 2015

अन्वये काळजी व सांरक्षणाची गरज

असलेल्या अनाथ, हनराधार बालकाांना सांस्थेतून बाहे र पडल्यानांतर जातीचा दाखला नसल्यामुळे हवहवध
शासकीय लाभाांपासून वांहचत रहावे लागते. त्यामुळे अनाथ मुलाांना राज्य शासनाच्या हवहवध सवलतींचा लाभ
घेता यावा याकरीता खालीलप्रमाणे वगीकृत अनाथाांना हशक्षण व नोकरी यामध्ये 1% आरक्षण लागू करण्यास
मान्यता दे ण्यात येत आहे .
1) "अ" या प्रवगामध्ये पुणणत: अनाथ असलेल्या बालकाांचा, ज्याांच्या आई-वडील, भाऊ-बहीण, जवळचे
नातेवाईक,गाव, तालुका,पत्ता याबाबत काहीही माहहती उपलब्ध नाही आहण त्या बालकाांचे
पालनपोषण बालकाांच्या काळजीसाठी कायणरत सांस्थेत/ अनाथालयात झाले आहे , अशी बालके.
2) "ब" या प्रवगामध्ये ज्या मुलाचे आई-वडील याांचे हनधन झालेले आहे तथाहप,

त्याांच्या

नातेवाईकाांबाबत माहहती उपलब्ध असून त्याांच्या कागदपत्रावर जातीचा उल्लेख कऱण्यात आलेला
आहे आहण त्या बालकाांचे पालनपोषण बालकाांसाठी कायणरत सांस्थेत/ अनाथालयात झाले आहे ,
अशी बालके.
3) "क" या प्रवगामध्ये ज्या मुलाचे आई-वडील याांचे हनधन झाले आहे परांतू त्या मुलाचे इतर नातेवाईक
हजवांत असून बालकाचे सांगोपन नातेवाईकाांकडे झालेले असून बालकाच्या जातीबाबतचीही माहहती
उपलब्ध आहे , अशी बालके.
2.

अटी व शती/ कायणपध्दती :1) महहला व बाल हवकास हवभागाकडू न ज्या अनाथ मुलाांना अनाथ प्रमाणपत्र दे ण्यात आलेली आहेत
अशी बालके आरक्षणासाठी पात्र राहतील. तथाहप, ज्या अनाथ मुलाच्या आई-वडीलाांचे हनधन त्या
मुलाच्या वयाची 18 वषण पुणण होण्यापुवी झाले असेल अशाच बालकाांना आरक्षण अनुज्ञय
े राहील.
2) अनाथ आरक्षणाची अांमलबजावणी हदव्याांगाांच्या आरक्षणाप्रमाणे करण्यात येईल.
3) पदभरती तसेच शैक्षहणक, वसहतगृहे व व्यावसाहयक हशक्षण प्रवेशासाठी अनाथ आरक्षण लागू राहील.
4) अनाथ पदाची गणना पदभरतीच्या तसेच शैक्षहणक प्रवेशासाठी उपलब्ध पदसांख्येच्या 1% राहील.
5) पदभरती अथवा शैक्षहणक प्रवेशासाठीची अनाथ आरक्षणाची पदे खुला ककवा सामाहजक आरक्षण
प्रवगात दशणहवण्यात येऊ नयेत.
6) अनाथाांसाठी आरहक्षत पदावर गुणवत्तेनुसार हनवड झालेल्या उमेदवाराांचा समावेश तो ज्या प्रवगाचा
आहे त्या प्रवगात करण्यात येईल.
7) भरती वषात पात्र अनाथ उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर आरहक्षत जागेचा अनुशेष पुढील भरती
वषासाठी ओढण्यात येईल. जर पुढील भरती वषातही पात्र अनाथ उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास
सदर पद अनाथाांव्यहतहरक्त इतर उमेदवाराांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात येईल.
8) अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासन सेवत
े

रूजू होणाऱ्या उमेदवाराला अनाथ प्रमाणपत्र

पडताळणीच्या अधीन राहू न तात्पुरत्या स्वरुपात हनयुक्ती दे ण्यात येईल.

हनयुक्ती पिात 6

महहन्याच्या कालावधीत अनाथ प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेण्याची जबाबदारी सांबहां धत हनयुक्ती
प्राहधकारी/ हवभाग प्रमुख व आयुक्त, महहला व बाल हवकास, पुणे याांची राहील.
9) अनाथाांसाठीचे आरक्षण हा शासन हनणणय लागू झाल्याच्या हदनाांकापासून पुढे होणाऱ्या नोकरभरती व
शैक्षहणक प्रवेशासाठी लागू राहील. तसेच हद. 2.4.2018 नांतर ज्या पदभरतीचा अांहतम हनकाल
जाहीर करण्यात आलेला नसेल, अशा सवण पदभरतींसाठी दे खील प्रस्ताहवत आरक्षण लागू राहील.
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शासन हनणणय क्रमाांक-अनाथ-2018/प्र.क्र.182/का-03.

10) अनाथालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या काही बालकाांची जात माहहत नसताना त्याांच्या शैक्षहणक
प्रवेशासाठी अांदाजे जात नमूद केल्याचे हनदशणनास येते. अशा बालकाांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता
होऊ शकत नसल्यास सदर उमेदवारास पदभरती अथवा शैक्षहणक प्रवेशानांतर खुल्या प्रवगात
दशणहवण्यात यावे.
11) सदर शासन हनणणय अांमलात येण्यापूवी ज्या पात्र अनाथ मुलाांना (दोन्ही पालक नसलेली) महहला व
बाल हवकास हवभागामार्णत अनाथ प्रमाणपत्राचे हवतरण कऱण्यात आलेले असेल अशा मुलाांची
प्रमाणपत्रे आरक्षणासाठी पात्र राहतील. तथाहप, प्रस्तुत शासन हनणणय हनगणमीत झाल्यानांतर ज्या
अनाथाांना शासन हनणणय , महहला व बाल हवकास हवभाग, हदनाांक 6.6.2016 मध्ये हवहहत केलेल्या
नमुन्यानुसार प्रमाणपत्र हवतरीत करण्यात आलेले आहे अशा मुलाांना सुधारीत नमुन्यात “अ”, “ब”
आहण “क” या प्रवगात वगणवारी करून सुधारीत प्रमाणपत्र हवतरीत कऱण्याची कायणवाही सांबध
ां ीत
हवभागीय उपायुक्त महहला व बाल हवकास हवभाग याांनी एका महहन्याच्या आत पुणण करावी.नवीन
नमुन्यानुसार प्रमाणपत्र हवतरीत करताांना सांबध
ां ीत अनाथ मुलाकडू न कोणतीही नवीन कागदपत्राांची
मागणी करण्यात येवू नये. हवभागीय कायालयाकडे उपलब्ध अहभलेखाच्या आधारे त्या मुलाची
वगणवारी करून सुधारीत प्रमाणपत्र हनगणमीत कऱणे बांधनकारक राहील.
12) अनाथ आरक्षणाच्या अनुषांगाने अहभहनणणय दे ण्यास महहला व बाल हवकास हवभाग सक्षम राहील.
3. अनाथ आरक्षणाच्या अांमलबजावणीसाठी मागणदशणक सूचना:1) अनाथ आरक्षणासाठी अजण कऱणा-या उमेदवारास अनुसुहचत जाती या प्रवगासाठी हनहित केलेले
वय, शैक्षहणक शुल्क, परीक्षा शुल्क, हकमान गुणवत्ता पात्रता इत्यादी हनकष लागू राहतील.
2) अनाथ आरक्षणासाठी अजण करणाऱ्या उमेदवाराने महाराष्ट्र राज्याचा रहहवासी दाखला (Domicile)
सादर करणे बांधनकारक राहील.
3) आरक्षणाच्या अनुषांगाने सामान्य प्रशासन हवभागाने वेळोवेळी हनहित केलेले हनकष व अटी अनाथ
आरक्षणास लागू राहतील.
4) अनाथ आरक्षणासाठी अजण करणारा उमेदवार सांबहां धत पदाच्या सेवा प्रवेश हनयमातील तरतूदीनुसार
पदासाठी आवश्यक असणारी हकमान शैक्षहणक व इतर अहण ता प्राप्त करणारा असावा.
5) अनाथ आरक्षण लागू करताना शासन हनणणयातील तरतूदींचे काटे कोरपणे पालन करण्याची
जबाबदारी सांबध
ां ीत प्राहधकरणाची राहील.
4.अनाथ प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे/हनकष :1) "अ" व "ब" प्रवगामध्ये समावेश होणा-या अनाथाांच्या आई-वडीलाांचा शोध घेवून, त्यापैकी कोणीही
हयात नसल्याबाबतची सांबहां धत यांत्रणेकडू न खात्री केल्याचे सांस्थेचे अहधक्षक याांचे प्रमाणपत्र हजल्हा
महहला व बाल हवकास अहधकारी याांनी प्रमाहणत करावे. (त्यासाठी सांस्थेचे अहधक्षक याांनी जन्म-मृत्यू
नोंद रहजस्टर, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रवेश हनगणम रहजस्टरची प्रत, गृह चौकशी अहवाल, बाल
कल्याण सहमती/बाल न्याय मांडळाचे आदे श यापैकी एक ग्राह्य धरावे.)
2) "क" प्रवगात येणा-या अनाथाांचे आई-वडील हयात नसलेबाबत ग्रामसेवक/मुख्याहधकारी/वाडण
अहधकारी ककवा इतर सक्षम अहधकारी याांचेकडू न हमळालेला मृत्यु दाखला ककवा तत्सम कागदपत्रे
हजल्हा महहला व बाल हवकास अहधकारी याांनी हवचारात घेवून तो अनाथ असल्याचे प्रमाहणत करावे.
5. "अ" आहण "ब" प्रवगातील (सांस्थेतील/ सांस्थेतून बाहे र पडलेल)े अनाथ मुलाांसाठी प्रमाणपत्र प्राप्त
कऱणेसाठी करावयाच्या अजाची कायणपध्दती:पृष्ठ 8 पैकी 3
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1)

अनाथ प्रमाणपत्रासाठीचे हनकष पुणण करणाऱ्या अनाथ मुलाने सध्या वास्तव्यास असलेल्या ककवा
अनाथ उमेदवार वयाच्या 18 वषानांतर सांस्थेतून बाहे र पडले असतील अशा सांस्थेच्या
अहधक्षकाकडे अनाथ प्रमाणपत्र हमळण्यासांदभात अजण सादर करावा.

2)

सांबहां धत सांस्थेच्या अधीक्षकाांनी त्या मुलाच्या अजावरून त्या मुलाने ज्या-ज्या सांस्थेत वास्तव्य केले
आहे अशा सवण सांबहां धत सांस्थेच्या अधीक्षकाांकडू न आवश्यकतेनुसार त्या मुलाची माहहती स्वतः
उपलब्ध करावी.

3)

सांस्थेच्या अहधक्षकाांनी मुलासांबध
ां ीत माहहती व उपलब्ध कागदपत्राांच्या आधारे सदर मुलगा
हनकषानुसार अनाथ असल्याचे प्रमाहणत करून हजल्हा महहला बाल हवकास अहधकारी याांना
प्रस्ताव सादर करावा.

4) हजल्हा महहला बाल हवकास अहधकारी याांनी सदर प्राप्त अहवालाचे प्रमाणपत्र प्रमाहणत करून
अनाथ प्रमाणपत्र हमळणेबाबतचा प्रस्ताव स्वयांस्पष्ट्ट अहभप्रायासह सांबहां धत हजल्ह्याच्या बाल
कल्याण सहमतीस सादर करावा.
5) हजल्हा महहला व बाल हवकास अहधकारी याांचेकडू न अनाथ प्रमाणपत्र दे णेबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त
झाल्यानांतर बाल कल्याण सहमतीकडू न सदर अजाची तपासणी करण्यात येईल व उपलब्ध
कागदपत्राांच्या आधारे प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करून सदर मुलाचे आई-वडील हयात नसल्याचे व
हनहित केलेल्या हनकषासार तो अनाथ असल्याचे प्रमाहणत करावे ककवा आवश्यकता असेल तरच
पोलीस / महसूल हवभागाच्या यांत्रणेकडू न छाननी करुन तसेच गरजेनुसार मुलाखत घेऊन अजण
प्राप्त झाल्याच्या हदनाांकापासून कमाल 40 हदवसात हशर्ारशीसह पुन:ि सांबहां धत हजल्हा महहला
व बाल हवकास अहधकारी याांच्याकडे सादर करणे बांधनकारक राहील.
6) हजल्हा महहला व बाल हवकास अहधकारी याांनी बाल कल्याण सहमतीकडू न प्राप्त प्रस्ताव 7
हदवसात हशर्ारशीसह हवभागीय उपायुक्त(महहला व बाल हवकास) याांच्याकडे हनणणयाथण पाठहवणे
बांधनकारक राहील.
7) हजल्हा महहला व बाल हवकास अहधकारी याांनी सादर केलेला प्रस्ताव /हशर्ारस हवचारात घेऊन
हवभागीय उपायुक्त, महहला व बाल हवकास याांचक
े डू न अनाथ प्रमाणपत्र देण्याची कायणवाही
करण्यात यावी. तसेच हशर्ारस अमान्य करण्यात येऊन अनाथ प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्यास
हवभागीय उपायुक्त महहला व बाल हवकास याांचेकडू न कारणासहहत सदर अजण हजल्हा महहला व
बाल हवकास अहधकारी याांच्याकडे परत पाठहवण्यात येईल.
6."क" प्रवगातील (सांस्थेत कधीही दाखल नसलेल)े अनाथ मुलाांसाठी प्रमाणपत्र प्राप्त कऱणेसाठी
करावयाच्या अजाची कायणपध्दती :1)

अनाथाांच्या "क" प्रवगामध्ये येणा-या ज्या मुलाचे आई वहडल हयात नाहीत अशा मुलाांच्या बाबतीत
त्याांनी सांबहां धत हजल्हा महहला व बाल हवकास अहधकारी याांचेकडे अजण करणे आवश्यक राहील.

2)

"क" प्रवगात येणा-या अनाथाांचे आई-वडील हयात नसलेबाबत ग्रामसेवक/मुख्याहधकारी/वाडण
अहधकारी ककवा सक्षम अहधकारी याांचेकडू न हमळालेला दाखला हजल्हा महहला व बाल हवकास
अहधकारी याांनी तपासून प्रमाहणत करावा.

3)

हजल्हा महहला व बाल हवकास अहधकारी याांचेकडू न सांबहां धत हजल्ह्याच्या बाल कल्याण
सहमतीकडे सदर अजण पाठहवण्यात येईल. बाल कल्याण सहमतीकडू न सदर अजाची तपासणी
करण्यात येईल व आवश्यकतेनुसार पोलीस / महसूल हवभाग/ग्राम हवकास हवभागाच्या
यांत्रणेकडू न छाननी करुन तसेच मुलाखत घेऊन अजण प्राप्त झाल्याच्या हदनाांकापासून कमाल 40
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हदवसात हशर्ारस पुन:ि सांबहां धत हजल्हा महहला व बाल हवकास अहधकारी याांच्याकडे सादर
करणे बांधनकारक राहील.
4)

हजल्हा महहला व बाल हवकास अहधकारी याांनी बाल कल्याण सहमतीकडू न प्राप्त हशर्ारस 7
हदवसात हवभागीय उपायुक्त(महहला व बाल हवकास) याांच्याकडे हनणणयाथण पाठहवणे बांधनकारक
राहील.

5)

बाल कल्याण सहमतीची हशर्ारस हवचारात घेऊन हवभागीय उपायुक्त, महहला व बाल हवकास
याांचेकडू न अनाथ प्रमाणपत्र दे ण्याची कायणवाही करण्यात यावी. तसेच हशर्ारस अमान्य करण्यात
येऊन अनाथ प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्यास हवभागीय उपायुक्त महहला व बाल हवकास
याांचेकडू न कारणासहहत सदर अजण हजल्हा महहला व बाल हवकास अहधकारी याांच्याकडे परत
पाठहवण्यात येईल.

7. अनाथ प्रमाणपत्र हवतरीत करण्याची प्रहक्रया :1)

हजल्हा महहला व बाल हवकास अहधकारी व बाल कल्याण सहमतीची हशर्ारस हवचारात घेवून
हवभागीय उपायुक्त,महहला व बाल हवकास याांनी चाांगल्या प्रहतच्या कागदावर हवहहत करण्यात
आलेल्या प्रपत्रातील नमुन्यानुसार छापील लेटर हे डवरती अनाथ प्रमाणपत्र स्वाक्षरी करुन हवतरीत
करावे.

2)

आयुक्त, महहला व बाल हवकास याांच्या मार्णत अनाथ प्रमाणपत्रासाठी एक सांकेताांक हवकसीत
करण्यात यावा. सवणसाधारणपणे ज्यामध्ये पहहली दोन अक्षरे (MH), महाराष्ट्र राज्य, पुढील दोन
अक्षरे ज्या हजल्ह्यातील CWC / JJB आदे शान्वये बालक बालगृहात दाखल झाले आहे ते दशणहवल.
सांकेतामधील शेवटचा अांक हा अनाथ प्रमाणपत्राचा अनुक्रमाांक दशणहवल.
उदा. अहमदनगर (AH) तर पुढील अक्षर (N) हे (NGO) साठी व (G) हे शासहकय बालगृहासाठी
दशणहवल. तसेच हजल्ह्यात एकापेक्षा जास्त बाल कल्याण सहमती, अस्स्तत्वात असतील तर 1,2,3,
असे नमूद करण्यात यावे. कधीही सांस्थेत दाखल नसलेल्या बालकाांच्या अनाथ प्रमाणपत्रामध्ये (N)
आहण (G) ऐवजी (O) असा सांकेताांक नमूद करावा.

3)

हवभागीय उपायुक्त याांनी हवतरीत केलेल्या प्रमाणपत्राची एक प्रत आयुक्त, महहला व बाल हवकास,
पुणे याांच्या अहभलेखासाठी उपलब्ध करावी.

4)

अनाथ प्रमाणपत्राच्या अनुषांगाने जर काांही तक्रार असल्यास यासांदभात अहपलीय प्राहधकारी हे
आयुक्त, महहला व बाल हवकास हे राहतील.

8. अनाथ मुलाांची शैक्षहणक शुल्क प्रहतपुतीसाठी प्रहक्रया :1)

अनाथ मुलाांच्या माध्यहमक व उच्च माध्यहमक शैक्षहणक शुल्काची सांपण
ू ण प्रतीपूती तर उच्च
हशक्षणासाठी (पदवी व पदव्युत्तर) शासकीय महाहवद्यालयाांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ मुलाांच्या
शैक्षहणक शुल्काची प्रहतपूती महहला व बाल हवकास हवभागाच्या बाल न्याय हनधीमधून करण्यात
येईल.

2)

अनाथ आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या मुलाांचे शैक्षहणक शुल्क प्रहतपुतीचे प्रस्ताव सांबध
ां ीत
हवद्यालये/महाहवद्यालये/हवद्यापीठ याांनी बाल न्याय हनधी सदस्य सहचव तथा उपायुक्त(बाल
हवकास), महहला व बाल हवकास आयुक्तालय, पुणे याांचेकडे सादर करावेत.

3)

बाल न्याय हनधी सदस्य सहचव तथा उपायुक्त (बाल हवकास) याांना शैक्षहणक शुल्क प्रहतपुतीचे
प्रस्ताव एकहत्रतपणे वेळोवेळी प्रधान सहचव, महहला व बाल हवकास याांचे अध्यक्षतेखाली गठीत
बाल न्याय हनधी व्यवस्थापन सहमतीसमोर सादर करावेत.
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4)

बाल न्याय हनधी व्यवस्थापन सहमतीच्या मान्यतेनांतर शुल्क प्रहतपुतीची कायणवाही बाल न्याय हनधी
सदस्य सहचव तथा उपायुक्त(बाल हवकास), महहला व बाल हवकास आयुक्तालय, पुणे याांनी
सांबध
ां ीत हवद्यालये/महाहवद्यालये/हवद्यापीठ याांना हडजीटल पध्दतीने करावी.

5)

एखाद्या अनाथ प्रवेहशताने शैक्षहणक शुल्क सांबध
ां ीत हवद्यालये/महाहवद्यालये/हवद्यापीठ याांना अदा
केले असेल तर अशा वेळेस सदर प्रहतपुती त्या हवद्यार्थ्याला थेट हडजीटल पध्दतीने करण्यात यावी.

9.

सदर शासन हनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 202108231603103830 असा आहे . हा शासन हनणणय हडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( म.अ.वरुडकर )
अवर सहचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल याांचे सहचव, राजभवन, मुांबई
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सहचव, मांत्रालय, मुांबई
3. मा.उपमुख्यमांत्री याांचे प्रधान सहचव, मांत्रालय, मुांबई
4. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, हवधानसभा/ हवधानपहरषद, हवधानमांडळ, मुांबई
5. मा.हवरोधी पक्षनेता, हवधानसभा/ हवधानपहरषद, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
6. मा.मांत्री, हनयोजन/ हवत्त हवभाग याांचे खाजगी सहचव, मांत्रालय, मुांबई
7. मा.मांत्री/ राज्यमांत्री, महहला व बाल हवकास याांचे खाजगी सहचव, मांत्रालय, मुांबई
8. मुख्य सहचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई
9. सवण हवभागाांचे अपर मुख्य सहचव/ प्रधान सहचव/ सहचव, मांत्रालय, मुांबई
10. प्रधान सहचव, महहला व बाल हवकास हवभाग, मांत्रालय, मुांबई
11. आयुक्त, महहला व बाल हवकास आयुक्तालय, पुणे
12. आयुक्त, एकास्त्मक बाल हवकास सेवा योजना, नवी मुांबई
13. सवण हजल्हाहधकारी
14. महालेखापाल- महाराष्ट्र-1/2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता ), मुांबई / नागपूर
15. महालेखापाल- महाराष्ट्र-1/2 (लेखा पहरक्षा ), मुांबई / नागपूर
16. सवण हजल्हा कोषागार अहधकारी
17. उपायुक्त (महहला हवकास)/ (बाल हवकास), महहला व बाल हवकास आयुक्तालय,पुणे
18. सवण हवभागीय उप आयुक्त, महहला व बाल हवकास (आयुक्तालयामार्णत)
19. सवण हजल्हा महहला व व बाल हवकास अहधकारी (आयुक्तालयामार्णत)
20. सवण कायासने, महहला व बाल हवकास हवभाग, मांत्रालय, मुांबई
21. हनवड नस्ती, का-03.
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प्रपत्र
अनाथ प्रमाणपत्र
हवभागीय उपायुक्त (महहला व बाल हवकास) याांचे कायालय हवभागाचे नावसांदभण- 1.शासन हनणणय, महहला व बाल हवकास हवभाग, क्र.....................हदनाांक.............................
2.बाल कल्याण सहमती.................याांचे पत्र क्र.............हदनाांक ........अन्वये केलेली हशर्ारस.
3.हजल्हा महहला व बाल हवकास अहधकारी याांचे पत्र क्र.............हदनाांक ........अन्वये केलेली
हशर्ारस.

..............................................................................................................................................
सांकेताांक क्रमाांक .....................
नवीन र्ोटो

हवभागीय उपायुक्त कायालयाचा
गोल हशक्का
नाव :1) “अ” प्रवगातील अनाथ मुलाांसाठी “अनाथ” असल्याचे प्रमाणपत्र.
प्रमाहणत करण्यात येते की, प्रवेहशत नामे ----------------------------- वय वषे --------------अांदाहजत जन्महदनाांक ------------- हा हदनाांक --------------- पासून --------------- सांस्था, मु. पो. --------------- ता. ------------------ हजल्हा --------------------- या शासनमान्य स्वयांसेवी/ शासकीय
बालगृहात त्या सांस्थेतील प्रवेहशत रहजस्टरमधील नोंदणी क्रमाांक --------------- नुसार दाखल झालेला ----------------- मुलगा / मुलगी अनाथ आहे .
सांस्थेत दाखल होण्याची पार्श्णभम
ू ी :- (वणणन द्यावे)---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
प्रवेहशत नामे................................याच्या/हहच्या आई वहडलाांचा ठाव हठकाणा सवण मागांचा अवलांब करूनही
अद्याप लागलेला नाही ककवा लागण्याची शक्यता नाही. सांबहां धत प्रवेहशत हा अनाथ असल्याचे प्रमाहणत करीत
आहे . तसेच त्याच्या जातीबाबत कोणतेही कागदपत्र उपलब्ध नाही, असेही प्रमाहणत करण्यात येत आहे .
2) “ब” प्रवगातील अनाथ मुलाांसाठी “अनाथ” असल्याचे प्रमाणपत्र.
प्रमाहणत करण्यात येते की, प्रवेहशत नामे ----------------------------- वय वषे --------------अांदाहजत जन्महदनाांक ------------- हा हदनाांक --------------- पासून --------------- सांस्था, मु. पो. --------------- ता. ------------------ हजल्हा --------------------- या शासनमान्य स्वयांसेवी/ शासकीय
बालगृहात त्या सांस्थेतील प्रवेहशत रहजस्टरमधील नोंदणी क्रमाांक --------------- नुसार दाखल झालेला ----------------- मुलगा / मुलगी अनाथ आहे.सांस्थेत दाखल होण्याची पार्श्णभम
ू ी :- (वणणन द्यावे)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------पृष्ठ 8 पैकी 7
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रवेहशत नामे................................याच्या/हहच्या (नाांव व पत्ता) --------------- या नातेवाईकाचा शोध
लागलेला असून, त्याचे प्रवेहशताशी नाते ------------ असे आहे . नातेवाईकाशी जात --------------------असल्याने, प्रवेहशताांची जात --------------- असल्याचे प्रमाहणत करण्यात येत आहे. तसेच सांबहां धत प्रवेहशत
हा अनाथ (आई वडील नसलेला) असल्याचे प्रमाहणत करण्यात येत आहे
3) “क” प्रवगातील मुलासाठी अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र.
प्रमाहणत करण्यात येते की, अजणदार नामे ----------------------------- वय वषे --------------- जन्म
हदनाांक ------------- हा /ही महहला व बाल हवकास हवभागाांतगणत कायणरत असणा-या सांस्थेमध्ये कधीही
दाखल नव्हती. ................ याचे/हहचे आई वडील मयत आहे त तथाहप

याचे /हहचे कागदपत्रावर

................जातीचा उल्लेख कऱण्यात आलेला आहे.......................याचे/हहचे इतर नातेवाईक हजवांत असून
त्याचे नातेवाईांकाांकडे

सांगोपन झालेले आहे. नातेवाईकाची जात ..............असल्याने अजणदाराची

जात................असल्याचे प्रमाहणत कऱण्यात येत आहे . तसेच सांबध
ां ीत अजणदार अनाथ असल्याचे (आई वडील
नसलेला) असल्याचे प्रमाहणत करण्यात येत आहे .
( अनाथ प्रमाणपत्र हवतरीत करताना अनाथ मुलगा ज्या प्रवगातील (“अ”, “ब” आहण “क”) असेल त्यासांबध
ां ीत
नमुन्याचा वापर करण्यात यावा.)
त्याचे भहवष्ट्य उज्ज्वल व्हावे, ही शुभेच्छा.

(गोल हशक्का)

स्वाक्षरी /नावहवभागीय उपायुक्त,महहला व बाल हवकास,
............................हवभाग.
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